Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2009
Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning:
Sekretær og saksbehandler alle strihår dverg og kanin:
Dommermedl. ekstriør og saksbehandler strihår standard:
Saksbehandler alle langhår:
Dommermedl. jaktprøve og saksbehandler korthår:
Valpeformidling:

Vera Vestby
Wenja Rui
Nina Williamson
Steinar Waage
Bjørn Arild Knutsen

Møter, deltagelser m.m.
Sunnhetsutvalget og hovedstyret har i perioden hatt samarbeid og kontakt pr. telefon og mail.
Det årlige Nordisk samarbeidsmøtet i forbindelse med nordisk Dachshundvinnerutstilling var i år
lagt til Gimo, Sverige, 28.-28.mai 2009. Fra NDF Forbundsstyre deltok forbundsleder Bjørn
Pettersen og nestleder Lars Hjelmtvedt. Fra Sunnhetsutvalget stilte Wenja Rui og Vera Vestby.
Referat fra møtet er satt inn i Dachshunden. Neste års samarbeidsmøte blir i Norge i forbindelse
med Jubileumsutstillingen.
Sunnhetsutvalget deltok 15.oktober på et møte med Øyvind Stigen, Astrid Indrebø og Kristin
Prestrud fra Veterinærhøgskolen. Tema for møtet var ryggprosjektet og helse generelt.
Steinar Waage deltok på et avlsrådsseminar i regi av NKK.
NDFs hjemmesider
NDF har fra 2002 tilbudt sine medlemmer å annonsere valpekull og hannhunder på NDFs
hjemmesider. Alle valpekull som nå blir innmeldt til valpeformidler, blir også lagt ut på NDFs
hjemmeside. Dette er blitt et effektivt supplement til tradisjonell valpeformidling og avlsråd.
Informasjons-/opplysningsarbeid
Sunnhetsutvalgets viktigste oppgave er å drive informasjonsvirksomhet av betydning for avls- og
oppdrettsarbeid. Derfor publiseres aktuelle artikler og kurs/seminarreferater hvor utvalgets
medlemmer har deltatt både i ”Dachshunden” og på NDFs hjemmeside.
Foruten tradisjonelle forespørsler om avlsråd i forbindelse med parring, får vi også mange andre
henvendelser fra enkeltpersoner.
Økonomi
Sunnhetsutvalgets utgifter fremgår av NDFs regnskap.
Aktuelle saker
På initiativ fra Sunnhetsutvalget har styret anmodet NKK om å få resultatene på gentester for Cord1
og PRA dagblindhet som er utført av veterinær, inn i DogWeb i likhet med den vanlige
øyelysningen. Dette er nå tilgjengelig i DogWeb.
Det er sendt ut brev til 2200 medlemmer med informasjon om viktigheten av å undersøke rygg på
dachsene, og anmodning om at eierne selv tar med sine hunder til veterinær for å bidra til at vi får
samlet inn data på flest mulig.
Kopi av brevet: http://www.norskedachshundklubbersforbund.org/skriv/Brev%20til%20eiere.pdf

Representantskapsmøtet i NDF har bevilget kr 50.000 til ryggprosjektet, som bl.a blir brukt til å
dekke 200,- pr ryggundersøkelse. I tillegg dekker de fleste av de lokale klubbene et tilsvarende
beløp.
Helse/diagnose
Ryggprosjektet:

Prøveprosjektet med ryggrøntging har fortsatt i 2009. Det ble røntget 44 nye hunder i 2009 og pr.
31.12.09 er 160 hunder røntget, se info i tabellen nedenfor. I forhold til populasjonen er det røntget
få korthåret standard og strihåret standard.
Hårlag/størrelse

Sum

Korthår standard
Korthår dverg/kanin

14
16

Strihår standard
Strihår dverg/kanin

23
19

Langhår standard
Langhår dverg/kanin

56
32

Sum

160

Tabell 1: Ryggrøntgede dachshunder i Norge pr. 31. desember 2009

HD røntgen:
Korthåret Standard:

1 stk gradering A.
Langhåret Dverg:

1 stk gradering A, 1 stk gradering B.
Strihåret Standard:

1 stk gradering A.
Øyelysninger:
Korthåret Standard:

27 stk. er øyelyst uten anm.
Korthåret Dverg:

10 stk. er øyelyst uten anm.
Langhåret Standard:

40 stk. er øyelyst, 1 med anm.
Retinal Degeneration (PRA): Griff 07254/01
(Foxfoot Vamos A Ver 09850/94 - Capella 25275/93)

Langhåret Dverg:

39 stk. er øyelyst uten anm.
Langhåret Kanin:

5 stk. er øyelyst uten anm.
Strihåret Standard:

66 stk. er øyelyst, 1 med anm.
Katarakt: Embla 16556/08
(Balder 06936/03 - Sanderheimen's Inka 15616/01)
Strihåret Dverg:

6 stk. er øyelyst uten anm.
Strihåret Kanin:

1 stk. er øyelyst uten anm.
Forespørsler
I år er det formidlet anbefalinger til 6 tisper.
Sunnhetsutvalget har vektlagt tispeeierens ønsker når vi har foreslått hannhunder.
Langhåret Standard:
Det er kommet forespørsler for 2 tisper og 7 hannhunder er foreslått.
Strihåret Standard:
Det er kommet forespørsler for 3 tisper og 8 hannhunder er foreslått.
Korthåret Standard:
Det er kommet forespørsler for 1 tisper og 4 hannhunder er foreslått.
Valpeformidling
Sølvi Eriksson har fungerte som valpeformidler fram til ca 20. april 2009, da overtok Bjørn Arild
Knutsen.
Valpeformidlingen foregår i et nært samarbeid med ansvarlig for hjemmesidene via NDF,
Tale R.Waage. De fleste oppdrettere benytter nå elektronisk innmelding av kullene via NDF sine
sider. Det er Tale R.Waage som tar i mot disse og legger kullet ut på nettet og skal gi videre
beskjeden til valpeformidler. Alle kull blir skrevet ut og systematisert hos valpeformidler.
I de tilfeller hvor oppdretter sender manuelt skjema til valpeformidler, blir disse skrevet inn og lagt
ut på nettet.
Kullet blir stående i 3 mnd. hvis ikke oppdretter gir beskjed om at kullet er solgt før denne tid. Er
kullet ikke solgt innen 3 mnd. kan det stå 1 mnd. ekstra hvis oppdretter gir beskjed om dette.
I 2009 har det vært formidlet totalt 93 kull mot 88 kull i 2008 fordelt på følgende rasevarianter.
Langhåret Kanin
1
Langhåret Dverg
13
Langhåret Standard
15
Strihåret Kanin
0
Strihåret Dverg
5
Strihåret Standard
37

Korthåret Kanin
Korthåret Dverg
Korthåret Standard

0
4
18

Pr. 31/12.2009 står det følgende kull inne i formidlingen (disse inngår ikke i tallene ovenfor)
Langhåret Kanin
1
Langhåret Dverg
2
Langhåret Standard
2
Strihåret Kanin
0
Strihåret Dverg
0
Strihåret Standard
6
Korthåret Kanin
0
Korthåret Dverg
0
Korthåret Standard
2
Registreringer:
Registreringene i perioden 01.01.09 til 31.12.09 er basert på data fra DogWeb
Korthåret Standard:

58 kull/importer
Korthåret Dverg:

25 kull/importer
Korthåret Kanin:

2 kull/importer
Langhåret Standard:

63 kull/importer
Langhåret Dverg:

77 kull/importer
Langhåret Kanin:

17 kull/importer
Strihåret Standard:

91 kull/importer
Strihåret Dverg:

10 kull/importer
Strihåret Kanin:

7 kull/importer

Vera Vestby
(sign)

Wenja Rui
(sign)

Steinar Waage
(sign)

Nina Williamson
(sign)

Bjørn Arild Knutsen
(sign)

